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För många Hälleforsnäsbor
är Mellösa orten man kör igenom när man ska mot Flen.
Just det, stället där man ska
sakta ner till 30. Man kan väl
stanna ibland, när man ända
redan har saktat ner farten.

Det anordnas en hel del evenemang i Mellösa, inte minst av
Mellösa hembygdsförening och
Svenska kyrkan. På sommaren
bjuds det varje helg på musik
och visas konst och hantverk på
hembygdsgården intill kyrkan
och kyrkan anordnar olika konserter året runt.
Bokens Stad i Mellösa anordnar också olika kulturevenemang och en bit utanför Mellösa
anordnas det sommartid musikaftnar för jazz- och popintresserade på Fridals Kulturcenter.
Detaljerad information om alla
sommarens evenemang finns
att läsa på evenemangsguiden i
juninumret. Då får ni även läsa
mer om den nybildade Fridals
Kulturföreningen.

Mellösadagen 20 år

Lördagen den 14 maj anordnades Mellösadagen för 20:e
gången. Rekordmånga försäljare och besökare kom till den
lilla marknaden som Mellösa
hembygdsförening anordnar
varje vår utanför kiosken, mitt i
Mellösa.
Hans Andersson, som varit
ordförande i hembygdsföreningen under alla 20 åren, var
synnerligen glad över uppslutningen till årets marknad. Han
berättade att det fanns en
svacka under några år då så få
människor kom att föreningen
funderade på att flytta marknaden till hembygdsgården.
Det var tur att de inte gjorde
det. Den lilla men mysiga mark-

Jubileumslopp. Starten på det 40:e Harpsundsloppet på Mellösa Idrottsplats, vuxenklassen.

Jubileumsmar knad. Det strålande vädret hjälpte arrangörerna att locka många besökare till den 20:e Mellösadagen.
Malmabygdens Spelmän och Spelorrarna (på bild) stod för musikunderhållningen.

naden har fått fart igen och i år
kom 24 knallar och betydligt
många fler ortsbor till marknaden. Intill alla försäljare visades
även några veteranbilar av olika
slag och för musikunderhållningen stod Malmabygdens
Spelmän och Spelorrarna.

men ändrades sedermera till
Harpsundsloppet, efter statsministerresidenset några kilometer
utanför Mellösa. Statsministrarna Olof Palme och Ingvar
Carlsson har avfyrat startskottet
under många lopp under åren.
Det var dock inte Reinfeldt

Det andra stora evenemanget
som anordnas varje vår i Mellösa, Harpsundsloppet, ägde
rum på söndagen den 22 maj.
Det 10,4 kilometer långa loppet
löps på asfalt och grusvägar,
skogsvägar och terrängstigar på
Harpsunds marker.
Loppet som anordnas av Mellösa IF, var det 40:e i ordningen.
Det allra första loppet, anordnat
1971, inspirerad av Lidingöloppet, fick namnet Mellösahjulet,

Stolt Mellösabo. Det råder ingen
tvekan om att ägaren till denna bil
gillar Mellösa. Hans bil, en Vauxhall
Caravelle cabriolet från början av
1960-talet var en av bilarna på bilutställningen på Mellösadagen.

Harpsundsloppet 40 år

som avfyrade startskottet i år.
Det var Åke Karlsson från
Vadsbro som fick äran att skicka
i väg fältet – inklusive sig själv.
Åke har deltagit i alla 40 Harsundslopp som arrangerats och
efter att ha lämnat ifrån sig
starttutan sprang även han efter
de andra deltagarna.
Ett hundratal vuxna och barn,
som sprang en mycket kortare
bana, deltog i årets lopp. Tidigare år har antalet deltagare oftast varit det dubbla, men
intresset för motionsloppet har
dalat med åren. Kanhända att
många utanför Mellösa inte ens
vet om Harpsundsloppet. Det är
inte alls säkert att folk som flyttat till orten ganska nyligen har
blivit informerade om evenemanget.
JARMO HAAPAMÄKI

Polisövning på riktigt

Den som behövde ta sig till
Flen den 18 maj kunde inte
missa att något speciellt
hade hänt. Polisen hade
nämligen satt upp flera vägspärrar i området runt Hälleforsnäs. Handelsbanken i
Flen hade blivit rånat och
man trodde att rånarna hade
flytt mot Hälleforsnäs.
Ovanligt många poliser kunde
snabbt ta sig på plats, eftersom
av en tillfällighet hade en två
dagars polisövning precis börjat på Bruket i Hälleforsnäs.
Bankrånet var naturligtvis viktigare än övningen och poliserna kommenderades till att
jobba med ett riktigt fall.
Vägspärrar sattes snabbt upp

vid de olika infarterna runt
Hälleforsnäs och all trafik åt
båda hållen kontrollerades.
Trots insatserna lyckades rånarna, som enligt vittnen hade
lämnat Flen med en guldfärgad
bil, komma undan polisen.
Rånarna tände elde på en personbil utanför banken och öppnade eld mot polisen, men
ingen blev skadad vid skottlossningen. Det exakta beloppet som rånarna lyckades få
med sig har inte offentliggjorts
men det handlar tydligen om
en ”relativt liten summa
pengar”, mindre än en miljon
kronor.
JARMO HAAPAMÄKI

Uthyrning av ljUdanläggningar
till stora och små evenemang
Långa köer i sommar värmen. En av flera vägspärrar som sattes upp av polisen efter bankrånet i Flen. Bilden är tagen vid Ölmstorpsområdet, söder
om Hälleforsnäs.Ytterligare en vägspärr hade satts upp mellan Mellösabron
och Orrhammarkorset.

jarmo haaPamäKi
torsBovägen 7, hälleForsnäs
tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service
Öppeder:
måndag, sdag 08.00—17.30
varannan onsdag 07.00—17.30
varannan onsdag 08.00—20.00
torsdag 08.00—14.00
Hemsida: www.htandh.se
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Vi tar emot nya patienter.
Storgatan 16, 640 30 Hälleforsnäs

Telefon: 0157-400 60

Vill du kommentera någon artikel i tidningen? Använd gästboken på vår hemsida: halleforsnasallehanda.se

Panu tog över
väsktillverkningen

Hälleforsnäsbon och före
detta bandyspelaren Panu
Arola har tagit över företaget
Swedcases från Janne och
Gunilla Karlsson i Mellösa.
Tillverkningen av specialinredda väskor har nu flyttats
till Hälleforsnäs.

Redan i januarinumret kunde vi
berätta att Panu Arola har hyrt
LW-Musiks före detta butikslokal. Under våren har lokalen
fräschats upp och under den
gångna månaden flyttade han
Swedcases verksamhet från
Flenmo till Hälleforsnäs.
— Jag har kvar min verksamhet med slipning av skärande
verktyg i Flenmo. Visst skulle
det ha varit bekvämare att ha
båda verksamheterna under
samma tak. Jag valde att flytta
Swedcases till Hälleforsnäs för
att få ett bra skyltfönster som de
flesta av dem som ska till Lager
157 kan se, berättar Panu.

Kompletterar varandra

Panu Arola ser Swedcases som
ett bra komplement till hans tidigare verksamhet med slipning
av bland annat sågklingor, hyvelstål, gradsaxskär och exempelvis skär till ismaskiner.
Många av företagen som köper
hans tjänster behöver också specialinredda verktygs- eller serviceväskor av olika slag.
— Jag har både storföretag och
privatpersoner som kunder, och
allt däremellan. Pensionären
som har en sågklinga som han
vill ha slipad är lika välkommen
som kund som storindustrier

som Outokumpu, säger Panu.
Väskinredningarna görs på
måttbeställning för ”allt som behöver skyddas från stötar och
smuts” såsom mätutrustningar
och exempelvis krafthylsor.
— Trots att jag vänder mig
först och främst till företag så
har jag även skolväskor och
vanliga resväskor i sortimentet,
tillägger Panu.
Lokalen i Hälleforsnäs har han
hyrt först och främst för tillverkning och som utställningslokal, inte som en butik som har
öppet varje dag.
— Kundunderlaget här är inte
stort nog för det. Jag har tänkt
hålla öppet några dagar i slutet
av varje månad, eller enligt särskild överenskommelse. Nu i
början ska jag ha extra öppet
under den första helgen i juni,
för många är säkert nyfikna på
att se sortimentet och vad jag
håller på med.

Landslagsspelare i bandy

Panu Arola är känd för sina bandymeriter. Förutom ”Brukets
Blå” har han spelat även i Katrineholm och Eskilstuna samt två
år i landslaget. Han var med att
ta VM-guld i Finland 1988 när
han spelade med juniorerna.
— Det var lite lustigt att spela
mot Finland, eftersom jag själv
är finne. Men det var inga intressekonflikter där. Däremot
fick jag agera som tolk åt resten
av laget, minns Panu, som lade
sina bandyskridskor på hyllan
2005 när Brukets Blå lades ner.:

Nyinflyttad. Väskföretaget Swedcases i Flenmo har tagits över av Hälleforsnäsbon Panu Arola, som flyttade verksamheten till Hälleforsnäs.

ffert!

ör o
Ring f

• Utför reparationer, omoch tillbyggnader
• Lång erfarenhet
i byggbranchen
• Vi åtar oss allt
från grund till nock
• Innehar F-skattsedel

Jan-Olof Gustafsson, Kärrängsvägen 4, 64031 Mellösa
e-post: janne@mellosabygg.se

JARMO HAAPAMÄKI
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”Det är roligare med fyra hjul än två”
En purfärsk fyrhjulingsklubb i Flen har redan ett par
dussin medlemmar men ingenstans att köra. Motorcykelklubbarna i närheten vill
inte ha fyrhjulingar på sina
banor. Den nybildade klubben försöker nu hitta mark
runt Flenstrakten för att
kunna utöva sin sport under
ordnade former.

Den nybildade föreningen heter
Flens ATV Klubb. ATV är en förkortning av det engelska uttrycket ”All Terrain Vehicle”,
allterrängsfordon. De flesta
säger ”fyrhjuling”.
Föreningen vill ta avstånd från
störande buskörning med
fyrhjulingar. Det är en rolig fordon att köra och några busar
som ägnar sig åt att köra på trottoarer och över blomrabatter ger
fordonstypen ett dåligt rykte.
Det är ingenting som medlemmarna i F.A.K. vill ägna sig åt.
Tvärtom, de startade föreningen
för att kunna ägna sig åt körning på enskild plats och under
ordnade former.

Letar efter mark

— Vi söker ett inhägnat område, dels för att även de yngre
medlemmarna utan körkort kan
ha ett ställe att åka på och dels
för att få bort buskörningen,

säger Rickard Wennberg, ordförande i klubben. — Det enda vi
behöver är en bit mark att åka
på. Ett öppet fält eller någonting, vad som helst egentligen.
Huvudsaken är att platsen inte
ligger för nära några bostadshus
så att de boende inte blir störd
av motorljudet.

En sport för alla åldrar

Klubben är öppen för alla intresserade, säger klubbens sekreterare Raul Escobar och
berättar att F.A.K. redan har tolv
vuxna medlemmar och lika
många barn, som vill börja köra
så fort det har ordnat sig med en
plats att få köra på.
— När man kan nå till växelspaken och bromspedalen är
man nog tillräckligt stor för att
kunna köra en fyrhjuling. Det är
upp till föräldrarna egentligen,
säger Raul Escobar, sekreterare
i föreningen.
De berättar att även ungdomar
som inte har ett körkort får köra
fyrhjuling på ett inhägnat område och då gäller även försäkringen.
Styrelsemedlemmarna berättar att de hoppas att få hjälp av
Flens kommun eller från någon
privat markägare snart.
— Vi som kör med mc-registrerade fyrhjulingar får köra på
allmänna vägar. Först och
främst kör vi på grusvägar och

vintertid på snötäckt mark även
på sjöis, där det är plogat, berättar styrelsemedlemmarna.
De fyrhjulingarna de åker på
är landsvägsregistrerade och får
köras antingen med ett MC-körkort eller ett vanligt bilkörkort.
I Sverige kan en fyrhjuling även
registreras
som
terrängskoter, traktor eller moped beroende på användningsområde
och utförande.

Inget långfärdsfordon

Vägägenskaperna är dock
knappast optimala för landsvägskörning. Den odelade bakaxeln gör att hjulen på var sin
sida snurrar lika fort, vilket är
perfekt vid grus och lera, men
inte på torr asfalt.
Det finns fyrhjulsdriva arbetseller nöjesmaskiner i varierande
storlekar och så kallade quadmaskiner, som kan liknas vid
fyrhjuliga
crossmotorcyklar
med lång fjädringsväg och
bakhjulsdrift.
— Det finns yrkesfolk som behöver fyrhjulingar i sin yrkesövning, men vi kör enbart för
nöjes skull. Det är så förbaskat
roligt!
Man kan komma i kontakt
med Flens ATV Klubb via deras
Facebook-sida eller föreningens
hemsida flensatvklubb.se.
JARMO HAAPAMÄKI

Fakta/fyrhjulingar

De fordon som allmänt kallas fyrhjulingar kan se relativt
lika ut, men har helt olika regler. Det finns tre sätt att registrera fyrhjulingar. Den kan
registreras som traktor, då
gäller kravet att fyrhjulingen
inte får gå fortare än 30 kilometer i timmen. Den kan även
registreras som terrängskoter
och då får fordonet inte köras
på allmän väg, samma regler
som för en snöskoter gäller.
Om man registrerar sin
fyrhjuling som en motorcykel
får den köras på allmän väg,
vanliga tarfikregler och hastighetsbegränsningar gäller.
Hjälmkrav gäller vid mc- eller
moped-registrerad fyrhjuling.
I princip är all körning på
barmark i terräng med motordrivna fordon förbjuden, även
om de flesta fyrhjulingar är
konstruerade för att klara terrängkörning. Men på snötäckt
mark får man köra, på samma
villkor som för en snöskoter.
Barmarkskörning, förutom på
till det ändamålet förberedd
bana, är tillåten i viss yrkesövning och jakt. Dessa regler
gäller för alla motorfordon,
oavsett hur den är registrerad.
I vissa områden fattar kommunen eller länsstyrelsen beslut om särskilda regler. Läs
mer om körning i terräng på
Naturvårdsverkets hemsida.

Glada amatörer. ”Vi kör fyrhjulingar för skojs skull, men är en seriös förening som vill få bort den störande buskörningen med fyrhjulingar”, säger styrelsemedlemmarna Raul Escobar, Fredrik Andersson, Rickard Wennberg (till höger om sin son Axel, 4 år) och Andreas Lundkvist i Flens ATV Klubb, en nybildad
förening för fyrhjulingsåkare i trakten. I styrelsen ingår även Isak Isaksson och Peter Dumky som inte är med på bilden, som togs i Harpsund.
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På besök i Hälleforsnäs

Mellösa var en gång huvudorten för bruksorten Hälleforsnäs i Mellösa socken.
Avståndet mellan orterna är
bara åtta kilometer. Det är
cykelavstånd för den som
vill. Eller buss 415 för den
som vill göra en bekvämare
resa eller shoppingtur.

Bussarna går ofta, åtminstone
på vardagarna. Ändå har jag
inte tagit mig tid att besöka
grannorten Hälleforsnäs sedan
jag pensionerades från tidningen Folket. Hälleforsnäs sjuder av företagsamhet och liv i
lokalpressen. Så jag blev nyfiken. Ville se själv och for nyligen iväg med en vän en
gassande solig vardag.
Kolhusteatern och Bruket har
jag i många år skrivit om. Nu
var det mest outletbutiken
Lager 157, en av Sveriges största jeansbutiker och inredningsföretaget Serholts som jag
hade hört mycket talas om och
ville se med egna ögon. Och så
förstås Turistbyrån med konstutställningen. Men den måste
jag se vid något annat tillfälle
för det hanns inte med.
Besöket på Lager 157 var imponerande. Vi gick och gick och
gick vidare i dessa enorma affärslokaler högt i tak och absolut fritt från personal när vi var
där. Bara i kassan fanns en ung
dam som tog hand om oss med
serviceglädje i ögonen. Alldeles
begeistrade gick vi genom de
olika avdelningarna som var
oändliga som hav. Jag tänkte att
nu finns det väl inte mer... Men
det fanns det ena ”havet”efter
det andra, fyllda med alla slags
tröjor, jeans, klänningar, skor
och tröjor. Alla storlekar, alla
utvalda och många snygga.
Inte alls så dyrt men inte heller
jättebilligt.

Lager 157 överraskade

CD-skivor och böcker fanns
också. Vilken överraskning, åtminstone för mig som förestår
den internationella föreningen
Bokens Stad i Mellösa med
både begagnade och antikvariska böcker. Vi köper ofta ak-

tuella böcker från bokhandlare
i framför allt Flen men även i
Stockholm för att sälja vidare i
Antikvariat Bokstaden. Men
här var de finaste klotband
med aktuella författare och utvalda titlar så prisbilliga att det
var svårt att förstå hur de
kunde tjäna ett enda öre. En
Marklund för 29:50 och andra
populära inbundna, snygga
och eftertraktade böcker till priser lägre än så.

Turistinformationen

Besöket hos Kicki von Wachenfeldt i den snygga turistavdelningen var också överraskande
trevlig och kommer förhoppningsvis invaderas av kulturoch köpsugna besökare från
när och fjärran under sommaren — och varför inte under
vintern. Här finns mycket att
uppleva och nära är det till
större städer som exempelvis
Eskilstuna, Stockholm och Nyköping.
Tänk om Albin Noy* kunde se
hur den bruksrörelse han grundade för 352 år sedan har kommit att bli ett framtida köp- och
kulturcentrum i vackra Södermanland. Hur som helst så är
jag jätteglad att Hälleforsnäs
sjuder av företagsamhet. Jag
köpte dock ingen bok men vännen kom hem med en underbart mjuk långärmad tröja med
armbågsskydd för endast en
hundring.
Måste åka och köpa innan de
tar slut... Och så förstås måste
jag se konstutställningen...

Konstutställning på Kärrgatan

Färgklickarna. De glada amatörerna Siv Hangvar, Eva-Liisa Kleber, Gun
Lidekrans, Margareta Larsson och Eva Andersson (de två sistnämnda
ej med på bild) ställde ut sina tavlor på Kärrgatan 3 i Hälleforsnäs
under en helg i maj. Målarcirkeln Färgklickarna startade för fyra år sedan.

Loppis på Dammvägen

Gemensam garagerensning. Åtta familjer i Hälleforsnäs höll tillsammans en loppmarknad på Dammvägen i Hälleforsnäs. Kläder, leksaker,
maskiner och mycket annat bytte ägare. Det strålande försommarvädret hjälpte med att göra tillställningen till ett lyckat evenemang.
Ett trevligt initiativ, tycker vi.

BARBRO ERGETIE

*) Hälleforsnäs, stations- och
brukssamhälle i Mellösa socken i
Södermanland, vid järnvägen Oxelösund—Kolbäck 12 km n.n.v. om
Flen; 1 890 invånare (1946). Vid
Hälleforsån i s.v. ligger Hällefors
bruk. Bruksrörelsen grundades
1659, då polacken A. Noy erhöll
privilegier för att här anlägga ett
styckebruk och upptaga malm.
Sedan bruket bytt ägare ett flertal
gånger, inköptes det 1781 av friherre Gustaf Celsing
Källa: Svensk uppslagsbok 1949
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Föreningsnytt

Gratis forum för ideella föreningar
inom tidningens utgivningsområde

Bokens Stad i Mellösa
Bokhylla med valfria
böcker

Bokens Stad i Mellösa fyller tio
år och firar detta med olika
event som exempelvis att vi
under Världsbokdagen (som
blev tio dagar på grund av påsken) lade ut böcker på buss- och
järnvägsstationer. Intresset var
stort och vi var glada att kunna
skänka bort god litteratur till
väntande resenärer.
Nu undrar vi om det finns
någon kontaktperson, föreningsrepresentant eller privatperson i
Hälleforsnäs som är intresserad
av detta jubileumserbjudande.
Vi har redan ett par namn i
några av Flens kommuns övriga
sju orter som vill ha en hylla
med böcker. Där kan de själva
välja ut intressant litteratur och
placera i lämplig affär, café, företags- eller föreningslokal,
skola, gårdshus eller källare.
Böckerna kommer att finnas
tillgängliga i ett öppet hus utanför Bokens Stads antikvariat
Bokstaden i Mellösa, där kontaktpersonerna från Hälleforsnäs och andra orter ska kunna
hämta böckerna som sedan kan
säljas, lånas ut eller skänkas bort
– det är upp till kontaktpersonen själv att bestämma.
Kontaktuppgifter om mer info
om föreningen hittar man på
hemsidan bokensstad.se.
BARBRO ERGETIE
BOKENS STAD I MELLÖSA

OK Tjärnen

Hitta Rätt

I april startade OK Tjärnen en
utbildning i att lära sig förstå
karta och kompass. Utbildningen omfattadede sex träffar
under april och maj. Teoretiskaoch praktiska övningar ingick
varje gång man träffades. Ungdomsgruppen bestod av fem
personer och den vuxna gruppen bestod av sju personer. I
den vuxna gruppen fanns ingen
från Hälleforsnäs.

Gängkavle

Den 8 maj avgjordes den 64:e
upplagan av OK Tjärnens interna lagtävling för tremannalag.
Tävlingscentrum
var
Asplund (norr om Edströmsvallen) där föregående års vinnare
hade lagt utslagsgivande banor.
Segrare blev laget Kjell Carlsson, Lena Pettersson och Erik
Rundström. Det segrande laget
blir nästa års arrangör.

Veteran-OL

Den 10 maj stod OK Tjärnen
som arrangör för veterantävlingen som i första hand vände
sig till sörmlänska veteraner.
Det vackra vädret hade lockat
112 startande.
Tävlingen avgjordes på en nyreviderad karta med arbetsnamnet "Karlsdal". Banläggare Nils
Johansson hade lagt tre banor,
cirka fyra, tre och två kilometer.

TRIM

Årets upplaga av motionsorienteringen, TRIM, pågår. Kartpaket finns att köpa på
turistbyrån i Hälleforsnäs till ett

pris av 50 kr. Området där kontrolleran finns är strax utanför
Hälleforsnäs och söder om vägen
till Granhed. Kontrollerna är
uppsatta till och med den 15 juni.
KJELL CARLSSON
OK TJÄRNEN

Hälleforsnäs SAK

Hälleforsnäs Samarbetskommitté genomförde en städdag
under en solig söndag vid slutet
av april. Endast ett fåtal Hälleforsnäsbor kom för att med gemensamma krafter göra samhället vårfint, förhoppningsvis
är vi många fler nästa gång!
Vi tackar Ove på Konsum, som
bjöd städarna på korv med bröd.
KAJ PETTERSSON
HÄLLEFORSNÄS SAK

Spelorrarna

Durspelsgruppen Spelorrarna
med medlemmar från Hälleforsnäs arrangerar även i år en
spel- och dansträff på Hyltinge
Hembygdsgård i Sparreholm.
Träffen för alla spel- och danssugna äger rum den 11 juni med
start klockan 14.

Insändare

Vi publicerar gärna läsarnas brev,
men förbehållen rätten att redigera
allt insänt material. Anonymt
skickade läsarbrev publiceras ej.

OmValborgmässofirandet
på Edströmsvallen

I går var vi på Valborgsmässofirandet på Vallen, och jag har
lite åsikter om detsamma.
Vi möter barnfamiljer som är
på väg hem för att natta sina
små barn. De har ledsnat efter

i Hälleforsnäs

Inflyttning juli/augusti 2011

att ha väntat på att se brasan i
över en timma. Varför annonserar man att det börjar
klockan åtta då man inte tänder förrän halv tio? Det är en
timma för sent enligt oss som
var där. Brasan borde tändas
klockan halv nio och då kan
kören börja sjunga, varpå
man får höra vårtalet, kanske
mellan några sånger då folk
står kvar och lyssnar.
Det var inte lätt att uppfatta
vad som sades över huvud
taget i vårtalet med den usla
ljudanläggningen,
förnedrande för talaren.
Sist men inte minst fick vi se
ett fantastiskt fint fyrverkeri,
som vanligt. Det finns inget
ont att säga om dessa ideella
krafter som gör så gott de
kan, men borde inte Flen som
kommun kunna ge bidrag till
detta fina fyrverkeri så att inte
föreningslivet behöver att gå
back? Jag vill gå till Vallen
igen på detta firande, men då
tidigare så att både gamla och
unga kan samlas och lyssna
till fin sång av UtåRoa-kören
och ett vårtal med bättre ljusanläggning.

GUHN ANDERSSON
HÄLLEFORSNÄS

Kortfattat

Hemsidan mellosa.com ligger
för tillfället nere. Personerna
som tidigare tog hand om sajten
har inte längre tid eller lust att
sköta ortens hemsida. Det är
ännu inte klart om sajten kommer att tas över av någon
annan.

Alla de nyrenoverade
lägenheterna har
säkerhetsdörrar och
kaklade badrum.

Det som blir ledigt efter renovering är :
4st 3rok 57kvm Hyra 3980-4300kr/mån
(Standarden avgör hyresnivån)

1st 1rok, 1tr 43kvm hyra 3190kr/mån
1st 3rok, 1tr 71kvm hyra 4960kr/mån

Masmästarvägen 6A & 6B
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Kontakta Jörgen Kåhre (jorgen@kahre.se)
tel: 070-230 40 74 vid kontraktfrågor.
För visning ring fastighetsskötaren 0157-454 454

Vi har även lägenheter i
Malmköping, Vingåker & Sköldinge.

yDrefviken Invest ABy
www.drefviken.com

Skicka gärna in texter och bilder för publicering i tidningen. Vi väljer dock naturligtvis själva vad som kommer med.

På gång
21/5—31/7
Konstgalleriet Hälleforsnäs
Samlingsutställning ”Gjutjärn”med
konstnäerna Kaarin Bonde Jensen och
Gunnar Carl Nilsson, Uta Jacobs från
Flen Hälleforsnäs samt Marco Cueva,
Corinne Ericson, Göran Hägg, Maria
Koolen Hellmin och Amalia Årfelt
frånStockholm
2/6—6/6 samt 18/6—19/6
Barnteater Teater Rita Prick:
Prinsessan på ärten
Sagostigen, Hällarens gård kl 13
tor 2/6 Friluftsmässa i Mellösa
kyrkpark kl 11
sön 5/6 Sammanlyst gudtjänst i
Björkvik kl 11— ingen gudtjänst i
Hälleforsnäs eller Mellösa
mån 6/6 Bokens St ad i Mellösa:
Skrivartävlingen ”Flen 40 år - mitt
smultronställe” Prisutdelning i
Thuleparken, Flen kl 16.30
tis 7/6 Kaffestund på Gjutaren kl 14
fre 10/6 Andakt på Gjutaren kl 15
firrmationsmässa
sön 12/6 Konfi
Mellösa kyrka kl 11
sön 19/6 Högmässa iHälleforsnäs
kyrka kl 11
sön 19/6 Sommarmusik i Mellösa
kyrka kl 17 piano, tvärföjt och sång
Elionore Säfström, Emma Karlsson,
Sandra Mannfeldt, Alice Säfström och
Frida Anell
mån 20/6 Sista chansen att lämna
material till månadens Hälleforsnäs
Allehanda
tor 23/6 Föredrag av författaren
Robert Åsbacka, Bokens Stad i Mellösa kl 16
lör 25/6 Friluftsmässa i Hälleforsnäs
kyrkpark kl 11
sön 26/6 Friluftsmässa i Mellösa
kyrkpark kl 11
mån 27/6 utgivningsdagen för Hälleforsnäs Allehanda nr 102

Om evenemangsguiden

Det är gratis att vara med i evenemangsguiden ”På gång”, både på
den tryckta tidningen och på tidningens hemsida. Annonseringen
kostar däremot pengar. Prislistan
hittar ni på tidningens hemsida
halleforsnasallehanda.se.
För att komma med i juninumret
måste vi ha fått in materialet senast
måndagen den 20 juni.

Avver kning. Miljövänligare skogsavverkning vid Anneberg.

Mindre skog runt H-näs

Det avverkas skog som
aldrig förr. Vid Ölmtorpsområdet söder om Hälleforsnäs kan man numera
se
backkrönet
intill
vägen. Den var tidigare
dolt av skogen.
Vid Annebergområdet i
andra änden av samhället
håller man på att avverka
skog på kyrkans marker.
Det handlar inte om ett
kalhygge utan en miljövänligare variant där
man lämnar träd lite här

och där och hämtar träden från skogen med hästar i stället för tunga
maskiner. Avverkningen,
som redan pågått i ett par
veckor, ska vara klar om
några veckor. Skogshuggarna fortsätter ända till
Tallsjön.
Avverkningen vid Celsings allé handlade bara
om uppfräschning av
parkområdet mittemot
kyrkan.
JARMO HAAPAMÄKI

Stor gjuteriträff i H-näs

Gjuterihistoriska sällskapet höll sitt årsmöte med
en rad föredrag på Gjuterimuseet i Hälleforsnäs
den 24 maj. Över 50 personer från hela Sverige
hade rest till Hälleforsnäs
för en heldag om gjuterier och industrihistoria.
Att sällskapet valde Hälleforsnäs denna gång
beror på att här finns dels
ett intressant museum
och dels finns här mycket
intressant gjuterihistoria.
Gjuterihistoriska säll-

skapet har omkring 200
medlemmar och har en
sådan här stor samling
varje år, förutom styrelsemöten och mindre träffar.
Idag finns bara cirka 150
gjuterier kvar i Sverige.
För 20 år sedan var antalet nästan 400. Gjuterinäringen minskar i hela
västvärlden. Gjuteriverksamheten ökar framför
allt i Kina men också i Indien.
LENNART CEDERBERG

Konstgjutjärn.
Gjuterihistoriska sällskapets verkställande
ledamot Ingemar
Svensson och ordförande Kurt Rindstål
tittar på konstgalleriets utställning som
mycket passande visar
gjuten konst.

DAGENS ROS

Ett stort tack till
alla som bidrog
till årets fastekampanj ”Utrota hungern” genom bössinsamling, försäljning, allträff, kyrkkaffe och kollekt.
Totalt samlades 3 191 kr.

MELLÖSA FÖRSAMLING

”HELA VÄRLDEN”-OMBUD

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut
gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs
med omnejd. Tidningen trycks för
närvarande i 1 800 exemplar.
Tryckningen finansieras
genom annonser.
Ansvarig utgivare: Sofia Rönnqvist
Redaktör, annonser, layout, foto
(om inget annat nämns):
Jarmo Haapamäki
Adress: Torsbovägen 7
640 30 Hälleforsnäs
Telefon: 0157 - 401 24
E-post: info@halleforsnas.se
Hemsida: halleforsnasallehanda.se
Tidningen går att läsa gratis
på hemsidan halleforsnasallehanda.se.
Du kan även prenumerera på tidningen.
Sätt in 175 kr på Bankgiro 5921-8073.
Ange namn och adress och
att det gäller en prenumeration
av tidningen. Eventuella stöd till
tidningen kan sättas in på
samma bankgirokonto.
Hälleforsnäs Allehanda
ges ut tio gånger om året, den
sista måndagen i varje månad.
Det kommer inte ut någon
tidning i juli eller december.
Nästa nummer ges ut måndagen
den 27 juni 2011.
Allt material för publicering i nästa
nummer av Hälleforsnäs Allehanda
ska ha kommit in allra senast
måndagen den 20 juni 2011.
Inför tryckning av tidningen har
vi bråda dagar så lämna in ert
material så tidigt som möjligt, tack!
Vi förbehåller oss rätten att redigera
allt insänt material.
Tryckt på Linderoths tryckeri,
Vingåker 2011.
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Konsum Hälleforsnäs tel. 0157 - 400 09
Öppet vardagar 9-20 lör 9-18 sön 10-18

Biff Entrecote
Sydamerika

Flintastek
Scan
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29
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139
Blå Band såser
3-pack
2 för

20,00

Coca-Cola,
Fanta, Sprite

Gevalia kaffe
500 g
2 för

69,00

shå ll
u
h
/
2
x
ma

Dafgård färdigmat
5 för

89,00

en sund affär

Priserna gäller vecka 22
30/5 — 5/6 2011

Felix ketchup
1 kg
2 för

35,00

Lantbröd

morot/havssalt

1 , 5 l exk l . p a n t Sk o g a h o l m
spris
m
e
l
spris
d
e
t
s
3
m
me dl em

33,00

17,90

X-ray energidrink
2 för

10,00

18 år
s
n
ä
r
g
s
ålder

Jordgubbar

i mport (3 9,80 kg )
ca 1 l

19,90

Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket, Posten, Systembolaget,
Öppet varje dag. RLänstrafiken
ing innan du kombusskort.
mer!

Välkomna!

tel. 0157-401 24, 0709-49 05 29

hälsar Ove, Therese, Birgitta, Hanna, Sead, Anna, Tilda

